
 

Ansøgning om godkendelse til at udbyde 

Kvalifikationsuddannelse for bus- og godschauffører 

(uddannelsescenter, der ikke er godkendt af undervisningsministeriet) 

 

 

Ansøger herved i henhold til bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport om 
godkendelse til at udbyde og gennemføre følgende kvalifikationsuddannelser (sæt kryds): 

O Grundlæggende kvalifikationsuddannelse for buschauffører 

O Intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse for buschauffører 

O Grundlæggende kvalifikationsuddannelse for godschauffører 

O Intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse for godschauffører 

O Efteruddannelse 

Såfremt uddannelsescentret ønsker at blive godkendt til at udbyde og gennemføre efteruddannelse, skal nedenfor 
angives, hvilke valgfri kurser og/eller brancherettede kurser der vil blive udbudt (oversigt over godkendte valgfri 
kurser og brancherettede kurser findes på Færdselsstyrelsen hjemmeside): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………. 

Såfremt undervisning foregår på andre steder end den oven for anførte adresse, skal der vedlægges en oversigt med 
angivelse af adresse og telefonnummer på de steder, hvor undervisningen i øvrigt skal foregå samt navn, 
telefonnummer og e-mailadresse på den lokale kontaktperson. 

navn CVR-nummer Telefon 

Adresse Fax 

 Hjemmeside E-mail 

Kontaktperson Direkte tlf. Nr. E-mail 



 

 

Følgende materiale skal vedlægges ansøgningen: 

O Ved ansøgning om godkendelse skal det dokumenteres, at ansøgeren med hensyn til sine økonomiske forhold og 
omstændighederne i øvrigt har de nødvendige forudsætninger for at drive efteruddannelsesvirksomhed.  

På denne baggrund stilles der krav om en positiv egenkapital for at sikre en soliditet i virksomheden, således at 
efteruddannelseskurser kan forventes gennemført på tilfredsstillende måde. Der vil derfor ved vurderingen af de 
økonomiske forhold blive lagt særlig vægt på størrelsen af egenkapitalen i ansøgerens virksomhed.     

Egenkapitalkravet kan dokumenteres opfyldt enten ved en årsrapport/årsregnskab, ved erklæring afgivet af en 
statsautoriseret eller registreret revisor eller ved sikkerhedsstillelse.  

Ved vurderingen af om en ansøger har de nødvendige økonomiske forudsætninger, skelnes der mellem, om ansøgeren 
er en personligt drevet virksomhed, et interessentskab eller et selskab.  

For personligt ejede virksomheder skal både virksomhedens som ansøgerens personlige aktiver og passiver indgå.  
Eventuel ægtefælles formue kan indgå i det omfang ægtefællens formue hæfter for virksomhedens gæld.  
Årsregnskabet skal være revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor.   

For selskaber er det selskabets egenkapital, som fremgår af det seneste reviderede eller gennemgåede årsregnskab, 
der lægges til grund for dokumentationen af egenkapitalkravet. Årsregnskabet skal være revideret eller gennemgået 
af statsautoriseret eller registreret revisor. For nystiftede selskaber kan den egenkapital, der fremgår at den 
reviderede eller gennemgåede åbningsbalance lægges til grund for dokumentation af egenkapitalkravet.   

For interessentskaber skal såvel interessentskabets som de enkelte interessenters aktiver og passiver indgå i 
opgørelsen. Årsregnskabet skal være revideret eller gennemgået af statsautoriseret eller registreret revisor.   

Hvis ansøgeren anser egenkapitalen for at være højere end den, der fremgår at det seneste årsregnskab, er der 
mulighed for at lade en statsautoriseret eller registreret revisor udarbejde en opgørelse og afgive en erklæring om 
egenkapitalens størrelse. 

 

O Undervisningsplaner, hvor hvert af de kurser der ansøges om. Undervisningsplanerne skal indeholde følgende: 

• Navn på kurset. 
• Målgruppe og adgangsbetingelser. 
• Antal deltagere. 
• Formål med kurset 
• Varighed, mål og indhold for de enkelte emner. 
• Afholdelsesform. 
• Anvendte undervisningsformer 
• Undervisernes kvalifikationer og kompetenceområder. 
• Undervisningslokaler. 
• Undervisningsmaterialer. 
• Udstyr til praktikdelen. 
• Køretøjer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De i denne ansøgning med bilag indeholdte faktiske oplysninger er afgivet under ansvar efter straffelovens §1631 
 
 
 
 
 
Dato:_____________  
 
                                                                            ____________________________________________________                           
                                                      Underskrift (ansvarlig for uddannelsescentret) 
 
 
 
 
 
                                                                             ___________________________________________________ 
                                                                             Navn skrevet med blokbogstaver           

 
1 Ifølge borgerlig straffelovs § 163 straffes den, som til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller 
ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om. 
Straffen er bøde eller fængsel indtil 4 måneder. 


